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Tips voor groepsleiders

Wat ontze�end leuk dat je je samen met anderen ouders wilt verdiepen 
in Gods Woord voor jullie gezinnen én dat jij bereid bent het voortouw te 
nemen. Hieronder vind je 6 �ps voor de organisa�e van de studie.

1. Promoot de studie

De meest effec�eve promo�e is mond-tot-mondreclame. Je kunt 
vrienden persoonlijk uitnodigen, maar ook kerkgenoten of 
schoolpleinouders. Maak bijvoorbeeld een vrolijke uitnodigingskaart of 
hang een uitnodigingsposter op in de kerk of op school. 

Daarnaast kun je de studie onder de aandacht brengen door middel van 
berichten op social media, nieuwsbrieven, websites van kerken, lokale 
kranten en de lokale omroep. Op onze website vind je gra�s 
promo�emateriaal.

www.dewonderwolk.nl/focusinjegezin

2. Maak een groepsindeling

De ideale groepsgroo�e is zes tot acht personen. Heb je meer 
deelnemers? Splits de groep dan op in meerdere gespreksgroepen. Zorg 
ook dat je mensen hebt die de andere groepen willen leiden. Maak van 
tevoren een groepsindeling en houd dezelfde indeling �jdens alle 
studieweken.



3. Stel de data en loca�es vast

Plan de studies voor zeven achtereenvolgende weken. Bepaal op welk 
dagdeel je de studie wilt aanbieden en op welke loca�e. Je kunt vast met 
je groep terecht in de huiskamer van één van de deelnemers. Misschien is 
er iemand in je groep die geen oppas hee� en het fijn vindt als jullie bij 
hem thuis samenkomen. Je kunt ook rouleren qua loca�e. Zo leer je 
elkaar ook beter kennen.

4. Maak een �jdschema

Ouders hebben het druk en zijn vaak moe. Het is fijn om te weten waar je 
aan toe bent en hoe laat je weer thuis bent. Denk daarom na over de 
invulling van de bijeenkomst. Hieronder vind je een voorbeeld-�jdschema 
voor een avondbijeenkomst. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een 
ochtend- of middagprogramma.

Tijd   Activiteit

19.30-20.00 uur  Koffie/thee ze�en, ruimte klaarmaken, gebed

20.00-20.15 uur  Inloop met koffie en thee

20.15-20.45 uur  Welkom, mededelingen, lofprijzing en gebed

20.45-21.30 uur  Bespreking van de studie

21.30-21.45 uur  Afsluitend gebed
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5. De eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsavond. Deze avond is erop 
gericht dat de deelnemers elkaar leren kennen. Zo kan er een veilige en 
open sfeer ontstaan. Ook wordt de studie �jdens de eerste bijeenkomst 
geïntroduceerd. Je kunt een kennismakingsspel gebruiken. Nadat je iets 
meer over elkaar te weten bent gekomen, deel je de werkboeken uit en 
licht je de opzet van de studie toe (zie Wegwijzer op bladzijde 8 en 9). Leg 
uit dat je van iedereen verwacht dat hij zich thuis voorbereidt op de 
bijeenkomsten door de drie studies van de week te doen. Het is dus de 
bedoeling dat iedereen voorafgaand aan de eerstvolgende bijeenkomst 
week 1 (Geloven) hee� doorgenomen. 

6. Gebed

Bid voor jezelf wanneer je de voorbereidingen tre� en voor de 
deelnemers die de studie zullen bijwonen. Vraag God om een dieper 
besef van zijn liefde en trouw en om zijn hulp bij het richten van je focus 
op Hem. Bid of God jou en de deelnemers wil leiden bij het delen van zijn 
liefde met jullie kinderen.


